
 

PROJEKT RAZREDNOG ODJELA 1a 

Godina međugeneracijske solidarnosti: 

 „Srce i cvijet za bolji svijet“ 
 

U okviru velikog  razrednog projekta „Obitelj u srcu djeteta – dijete u srcu 
škole“ planiranim u godišnjem kurikulu predvidjela sam različite aktivnosti 
integracijom  nastavnih sadržaja. 

     Osobitu pozornost usmjerila sam  pripremnom razdoblju učenika, prijelaznoj 

fazi djeteta iz vrtića u školu. 

Uočila sam sveprisutnost bake i djedova koji su dolazili po svoje unuke pred školu ili 

ih pratili do škole.  

Susrečući  se s njima  brzo smo  i lako uspostavili zdravu komunikaciju. Bake i 

djedovi brižno su pratili svaki napredak i uspjeh svojih unuka. 

Budući da naš cjelogodišnji projekt ima cilj – jačati ulogu obitelji i suradnju triju bitnih 

čimbenika: učenika, škole i roditelja, odlučila sam uključiti bake i djedove u neke od 

naših planiranih zadaća. 

Bake i djedovi spremno  su prihvatili suradnju sa školom, sa mnom, učiteljicom, a  
unuke i unuci sudjelovali su s radošću. 

Tako su uslijedile niz aktivnosti. U  veljači ove godine tematskim mjesečnim  
projektom: 

 „ Nije lijepo biti sam!“, organizirali smo dobrotvornu akciju na nivou našeg razrednog 
odjela,  „Zdrava košarica“ .  

Ishodišta su bila lektirna djela u prvom razredu: Braća Grimm: Crvenkapica, Jens 
Sigsgaard: Pale sam na svijetu.!“.  

Učenici su provodili različite stvaralačke zadatke  te crtali, slikali zdravu hranu u 
košarici, a zatim je  svaki od učenika pripremio i donio u školu košaricu punu zdrave 
hrane.  

 

 

 

 

 

 



Priredili smo izložbu zdrave hrane.  

Svi smo se složili da je mjesec veljača obilježen i Sv. Velentinom, tako smo svih 26 
košarica  pune i bogate zdravom hranom donirali Društvu Crvenog križa, Koprivnica, 
Gradskoj pučkoj kuhinji. 

Budući da je ova godina proglašena godinom   Međugeneracijske solidarnosti,  

željela  sam integracijom različitih nastavnih sadržaja poticati i razvijati pozitivne 

osobine kod djece:  

- toleranciji prema drugačijima 

-  pojačati solidarnost i suosjećanje 

- spoznati snagu grupe i zajedništva 

-  učiti o važnoj ulozi obitelji 

-  podići zainteresiranost u promicanju humanitarnih vrijednosti 

-  učiti ih kako naše odluke mogu utjecati na budućnost, 

- postati svjesni kako pomažemo u očuvanju pozitivnih društvenih oblika. 

U mjesecu svibnju povodom Dana obitelji  15. O5. željeli smo nizom aktivnosti 

pokazati koliko  je važna  uloga obitelji,  koja je snaga obitelji i u svezi toga proširili 

naš projekt. 

Odlučili smo  pomoći društvenoj zajednici saznavši  da ima starijih osoba slabijih 

socijalnih porilika pa tako i njma mnogo znači darivanje, učinjeno djelo od srca.  

Našu ideju podržali su roditelj i bake i djedovi.   

Ideja projekta je razmjena  naših uradaka ( predmeti od glinamola, cvijeće od papira ) 

zainteresiranim građanima koji bi  za određni predmet donirali zdrave proizvode u 

naše košare ( voće, povrće, trajno mlijeko....) 

Inicijativu  su podržali   Dom za starije i nemoćne Koprivnica, klub za starije i 

nemoćne,“Mariška“ te se uključili u našu vrijednu aktivnost  i   Crveni križ grada 

Koprivnice. 

Vrijedne članice kluba  za starije i nemoćne Mariška te Doma za starije i nemoćne, 

Koprivnica  uključile su se u naš projekt s veseljem. 

Učenici sa svojim bakama i djedovima, roditeljima, tetama i članicama kluba za 

starije Mariška i Doma za starije i nemoćne, Koprivnica u kreativnoj radionici 

oblikovali su cvjetove od krep papira. 

Nastali su prelijepi cvjetovi – a sreća je oslikana na dječjim licima – osmijesima! 

Bake i djedovi marljivo i s radošću također su učili izrađivati predmete, pomogli 

svojim unukama i unucima kako bi mogli ostvariti svoj cilj – pomoći starijima i 

nemoćnim – možda negdje usamljenoj baki ili djedu njihovih godina!  

Namjena  projekta je bila odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko 

građanstvo gdje učenici  stječu znanja  u prepoznavanju i razumijevanju drugačijih od 

njih, podići zainteresiranost u promicanju humanitarnih vrijednosti, senzibilizirati 



javnost za starije i nemoćne slabijih socijalnih prilika, solidalizirati se u situacijama s 

osobama kojima je potrebita trenutna pomoć, ostvariti planirane aktivnosti i suradnju. 

Kreativnim radionicama i  našim samostalnim oblikovanjem glinamola uspjeli smo 

načiniti dovoljno predmeta za razmjenu za zdravu hranu. 

Organizirali smo humanitarnu akciju Srce i cvijet za bolji svijet  2.6. 2012. a u svrhu 

razmjene proizvoda. 

Prikupljene proizvode stavljat ćemo u košarice, a hranu ćemo odnijeti starijim i 

nemoćnim osobama. 

Postavši mladi podmlakari Crvenog križa odlučili smo to učiniti i djelom te  

dokazati da i djeca mogu pomoći svojim radom i marljivošću. 

Naučli smo mnogo – ako želimo promijeniti svijet na bolje – moramo krenuti od 

sebe i trebamo imati svoj cilj. 

Naučili smo da trebamo surađivati u grupi, paru te potražiti suradnju odraslih kako bi 

mogli ostvariti svoje ideje. 

Naučili smo da naše odluke koje donosimo imaju moć – dobre odluke su naša 

dobra djela. 

Zahvaljujemo se svima koji su nam pomogli u ostvarenju humanitarne akcije i 

podržali nas u svim našim aktivnostima: 

 bakama i djedovima 

  članicama kluba Mariška i  Doma za starije i nemoćne Koprivnica  

 ravnateljici Doma za starije i nemoćne, Koprivnica,gđi. dipl. socijalnoj 

radnici 

 Vesni Križani i dipl. socijalnoj radnici gđi. Verici Šarlija 

 Društvu Crvenog križa Koprivnica 

 roditeljima 

 prof. socijalnoj pedagoginji Franki Ružić, pedagoginji i prof. hrvatskog 

jezika Maji Petričević 

 

HVALA SVIMA VAMA KOJI STE NAM OMOGUĆILI DA USREĆIMO 

STARIJE I NEMOĆNE SLABIJIH SOCIJALNIH PRILIKA! 

 

1. a razredni odjel i učiteljica Suzana Hergotić 

 


